Babel
Gen.11:1-9
 “De gehele aarde nu was een van taal en een van spraak. 2 Toen zij oostwaarts
trokken, vonden zij een vlakte in het land Sinear, waar zij zich vestigden. 3 En zij
zeiden tot elkander: Welaan, laten wij tichelen maken en die goed bakken. En de
tichel diende hun tot steen en het asfalt diende hun tot leem. 4 Ook zeiden zij:
Welaan, laten wij ons een stad bouwen met een toren, waarvan de top tot de hemel
reikt, en laten wij ons een naam maken, opdat wij niet over de gehele aarde
verstrooid worden. 5 Toen daalde de Here neder om de stad en de toren, die de
mensenkinderen bouwden, te bezien, 6 En de Here zeide: Zie, het is een volk en zij
allen hebben een taal. Dit is het begin van hun streven; nu zal niets van wat zij
denken te doen voor hen onuitvoerbaar zijn. 7 Welaan, laat Ons nederdalen en daar
hun taal verwarren, zodat zij elkanders taal niet verstaan. 8 Zo verstrooide de Here
hen vandaar over de gehele aarde, en zij staakten de bouw van de stad. 9 Daarom
noemt men haar Babel, omdat de Here daar de taal der gehele aarde verward heeft en
de Here hen vandaar over de gehele aarde verstrooid heeft.”
Die verstrooiing wordt al vermeld in Genesis 10, de volkerentafel, daar lezen we nog een
stukje vanwaar het begint, over de nakomelingen van Cham, Gen 10:6-12:
 “En de zonen van Cham waren Kus, Misraim, Put en Kanaan. 7 En de zonen van
Kus: Seba, Chawila, Sabta, Rama en Sabteka; en de zonen van Rama waren Seba en
Dedan. 8 En Kus verwekte Nimrod; deze was de eerste machthebber op de aarde; 9
Hij was een geweldig jager voor het aangezicht des Heren; daarom zegt men: Een
geweldig jager voor het aangezicht des Heren als Nimrod. 10 En het begin van zijn
koninkrijk was Babel, Erek, Akkad en Kalne, in het land Sinear. 11 Uit dat land trok
hij naar Assur en hij bouwde Nineve, Rechobot-ir, Kalach 12 En Resen tussen
Nineve en Kalach; dat is de grote stad.”
Vers 9 is wel heel positief vertaald: “Hij was een geweldig jager voor het aangezicht des
Heren.” Eigenlijk staat er:
 “Hij was een geweldig jager gekant tegen het aangezicht des Heren.” of “tegenover
de Here.”
Daar heb je dus het land Sinear. We lazen in Gen. 11:1: “De gehele aarde was één van taal,
één van spraak, zo trokken zij oostwaarts en vonden een vlakte in het land Sinear.” Daar
woonde Nimrod, de zoon van Kus. Die bouwde daar in Sinear de stad Babel en in die stad,
de toren van Babel.
Die vlakte van Sinear, die komen wij ook tegen in Zach. 5:5-11
 “Hierop kwam de engel die met mij sprak, nader en zeide tot mij: Sla toch uw ogen
op en zie, wat daar naar voren komt. 6 Ik vroeg: Wat is dat? Hij antwoordde: Dat is
een efa, die daar naar voren komt. Hij vervolgde: Zo zien zij er uit in het ganse land.
7 En zie, het loden deksel werd opgelicht en daar zat een vrouw in de efa. 8 En hij
zeide: Dat is de goddeloosheid. Toen wierp hij haar in de efa neer en wierp het loden
gewicht op de opening daarvan. 9 Toen ik mijn ogen opsloeg, zag ik en zie, twee
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 vrouwen kwamen naar voren, met de wind in haar vleugels; zij hadden namelijk
vleugels als van een ooievaar. En zij droegen de efa weg tussen hemel en aarde. 10
Toen vroeg ik de engel die met mij sprak: Waarheen brengen zij die efa? 11 Hij
antwoordde mij: Naar het land Sinear, om daar voor haar een huis te bouwen. Is dit
gereed, dan zetten zij haar daar op haar plaats.”
Je ziet hier een efa, dat is een pot met een deksel, hier een loden deksel. Die engel openbaart
hier aan Zacharia, wat er in die efa zit. Hij tilt even dat deksel op en ziet tot zijn verbazing,
dat er een vrouw in zit. Die vrouw krijgt niet de kans om eruit te komen, want die engel
gooit zo weer dat zware deksel boven op die efa, en zo is die efa weer dicht. Hij vertelt wel
wie die vrouw is. Die vrouw is de goddeloosheid. Maar voor die goddeloosheid kan
toenemen, werpt hij dat deksel weer op de efa. Je ziet vervolgens in dat gezicht, dat er twee
vrouwen komen, die de “lood”zware efa wegdragen naar het land Sinear, om daar voor haar
een huis te bouwen. Daar zetten zij die efa op haar plaats.
Het duurt allemaal een hele tijd voordat dat allemaal gereed is, maar het is profetie. Het is
wat verborgen is, die vrouw is verborgen. Later in deze profetie wijst het heen naar de
eindtijd, dan wordt het openbaar gemaakt, dan zien we dat er voor die vrouw een tempel,
een huis wordt gebouwd.
Bijzonder is dat dit gebeurt in het land Sinear, de plaats waar de mens na de zondvloed
oostwaarts naar toetrok. Daar nu was het dat Kus zijn zoon Nimrod verwekte. Nimrod
begon daar zijn koninkrijk en bouwde daar de stad Babel en de toren van Babel.
Die vrouw in die efa wordt ons later geschilderd in het boek Openbaring17 als de grote hoer.
Die hoer stelt Babel voor, in het Grieks “Babylon” genoemd. Babel zal in de toekomst
herbouwd worden, en zal dan zijn hoogtepunt bereiken. Dat leidt geen twijfel, omdat de
Bijbel daar heel uitvoerig over spreekt. De profeten hebben daar vele passages aan gewijd.
Er zijn hele hoofdstukken over geschreven, o.a. door de profeet Jesaja, en ook veel van de
z.g. “kleine profeten” spreken over Babel. Ook Jeremia schrijft over Babel in de
hoofdstukken 50 en 51. En als laatste wordt in het Bijbelboek Openbaring over Babel
gesproken in Openb.17 en 18, waar ons de vrouw in de efa wordt getoond als Babylon, de
moeder der hoererijen en de gruwelen op aarde.
We lezen in Openb.17 nog wat meer over die efa, die naar het land Sinear wordt gebracht
om daar voor haar een huis te bouwen. Openb 17:4-5:
 “En de vrouw was gehuld in purper en scharlaken en rijk versierd met goud,
edelgesteente en paarlen, en zij had in haar hand een gouden beker, vol gruwelen, en
de onreinheden van haar hoererij. 5 En op haar voorhoofd was een naam geschreven,
een geheimenis: het grote Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der
aarde.”
In Zacharia 5 lazen we dat die vrouw verborgen zit in die efa, met dat loden deksel er boven
op. Het is afgesloten, het is verborgen. In Openbaring wordt ons meer geopenbaard over die
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vrouw: Het is de goddeloosheid, het is dat grote Babylon, de moeder van de hoeren, d.w.z.:
dat zij de moeder is van alle afgoderij, de gruwel der aarde, de moeder van alle
afgodsdiensten der aarde in deze aioon, waarin wij leven. Die aioon is begonnen na de
zondvloed en die zal eindigen bij de wederkomst van Christus. Die hoererij wordt
geestelijke hoererij genoemd. Niet gemeenschap hebben met God, met de Here Jezus
Christus, maar nee, gemeenschap hebben met Gods tegenstander, de duivel.
Gemeenschap hebben met de satan, met boze geesten, het aanbidden van demonen, in plaats
van het dienen en het aanbidden van God. Alle afgodsdiensten in de oudheid hebben hun
oorsprong in Babylon. Babylon is de moeder van de hoeren en gruwelen van deze aarde.
Want uit de Babylonische afgodsdienst, zijn alle wereldgodsdiensten voortgesproten. Helaas
is dat verborgen voor veel mensen, dat geheimenis der ongerechtigheid.
Als we nadenken over Gods voornemen der eeuwen, dan zien wij dat nu, na de zondvloed,
Gods tegenstander op een hele slinkse wijze dat voornemen van God probeert tegen te
werken. De satan probeert Gods plan te verijdelen door het Babylonische systeem te
ontwikkelen. Heel veel gelovigen en ook de mens in het algemeen, zijn vaak niet op de
hoogte, hebben er helemaal geen weet van, hoe tot op de dag van vandaag, de ontwikkeling
van het geheimenis der ongerechtigheid – waar in Openbaring 17 over geschreven wordt –
vandaag de dag in vervulling gaat.
Men beseft vaak ook niet hoe die satanische ontwikkeling tot een hoogtepunt zal komen,
aan het eind van deze tegenwoordige boze eeuw (= aioon), vlak voor de wederkomst van
Christus, in de openbaring in de zoon van de wetteloze, in de openbaring van de antichrist.
Voor veel mensen is het verborgen, dat alle godsdiensten die wij in de wereld kennen, na de
zondvloed zijn ontstaan en afkomstig zijn uit Babel. In alle godsdiensten van tegenwoordig
hebben we te maken met deze vrouw. De oorsprong van bijna alle godsdiensten vinden we
in de tijd van Gen. 10 en 11, waar we de werkelijke hoer van Babel vinden, namelijk de
vrouw van Nimrod, Semiramis.
De mens denkt dat al die godsdiensten overal op de aarde, langzamerhand, geleidelijk zijn
ontstaan. Niets is minder waar, want alle godsdiensten hebben één bron; de vrouw van
Nimrod, de hoer van Babel, die zich later in Openbaring weer ontpopt en laat zien, dat satan
de waarheid van God verving en vervangt door de leugen.
Babel betekent in het Chaldeeuws: “Poort van God”. Echter, in het Hebreeuws is deze poort
niet de poort van God maar heeft “Babel” de betekenis van “verwarring”. Die naam die
duidt niet alleen op de spraakverwarring, die ontstond bij de torenbouw van Babel. Het heeft
ook betrekking op het vermengen – wat Babel doet – van de leugen met de waarheid. En dat
alles verwart de menselijke geest, en dat is dan ook de bedoeling van Gods tegenstander!
Men denkt de poort naar God gevonden te hebben, maar het is geestelijke misleiding. Het is
niet de poort naar het licht, maar het is in werkelijkheid de poort naar de duisternis. Je komt
in de duisternis, je denken raakt verward.
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Babel met zijn afgoderij en met zijn mysteries, met zijn geheimen verwarren de geest van de
mens en vermengd de waarheid met de leugen. Degene die daar een hoofdrol in heeft
gespeeld is Nimrod. Zijn naam is in het Hebreeuws “mirdu”, dat betekent “in opstand
komen”, “rebelleren”. Ook in Gen.14:4 is het zo vertaald:
 “Twaalf jaar hadden zij Kedorlaomer gediend en in het dertiende jaar waren zij in
opstand gekomen”
“In opstand komen”, dat is verwant aan de naam Nimrod. Ook de ongewijde geschiedenis
getuigt van het in opstand komen van Nimrod, van het in opstand komen tegen de hemel.
Ook hoe hij met succes de mensheid heeft weggeleid van het geloof van de aartsvaders. De
ongewijde geschiedenis prijs hem dan enorm, dat hij de mens heeft bevrijd van de vrees
voor God en de vrees voor de zondvloed en dat Nimrod zo geweldig de strijd aanbond met
God. Dat hij het verbond dat God met Noach gesloten had, verbrak. Hij riep op om in de
vrijheid te komen. Om dat ook te bewerkstelligen, liet hij niet alleen een stad bouwen, maar
hij liet ook een toren in die stad Babel bouwen. Dat lezen we in Gen.11:4:
 Ook zeiden zij: Welaan, laten wij ons een stad bouwen met een toren, waarvan de top
tot de hemel reikt, en laten wij ons een naam maken, opdat wij niet over de gehele
aarde verstrooid worden.”
Het is een stad met een toren, waarvan de top tot in de hemel(en) rijkt. Deze toren was
helemaal niet zo super hoog, het was een sterrenwacht, die je ook in alle heidense tempels
vindt en die in het Midden-Oosten, in de oudheid, als sterrenwacht dienst deed om de hemel
te bestuderen. Dan niet in positieve zin om daar Gods evangelie, Gods plan geschreven in de
sterren te ontdekken, maar om het geheim van de hemel, namelijk de z.g. “Zodiak” te
ontdekken.
Als men daar kwam in het bovenste van die toren, zag je daar de dierenriem tegen het
plafond aan. Die sterrenwacht was er voor bedoeld, om die aioon, waarin wij leven, te
voorspellen en daar “geheimen” in te vinden. Ook was die sterrenwacht bedoeld om een
verbinding te krijgen met zaken waarom God een oordeel over de mensheid voor de
zondvloed had doen komen, namelijk een verbinding met die “zonen Gods”, die uit de
hemel kwamen. Die toren was bedoeld om zich te verbinden met die gevallen engelen. Die
reuzen, die gevallen engelen, die zich ook al voor de zondvloed verbonden hadden aan de
dochters der mensen. Dat lezen we in Gen.6:4
 “De reuzen (= producten uit de gemeenschap van de gevallen engelen met de
dochters der mensen) waren in die dagen op de aarde, en ook daarna, toen de zonen
Gods tot de dochters der mensen kwamen, en zij hun [kinderen = reuzen] baarden; dit
zijn de geweldigen uit de voortijd, mannen van naam.”
Wat wilden ze met die toren van Babel, die reikte tot in de hemelen, waar die zonen Gods,
die engelen zijn? Zij wilden zich een naam maken. Precies het zelfde als voor de zondvloed,
toen daar een verbintenis kwam tussen engelen en de dochters der mensen. Gen.11:4:
 “Ook zeiden zij: Welaan, laten wij ons een stad bouwen met een toren, waarvan de
top tot de hemel reikt, en laten wij ons een naam maken, opdat wij niet over de
gehele aarde verstrooid worden.”
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Hier weer hetzelfde: “Laten wij ons een naam maken, opdat wij niet over de hele aarde
verstrooid worden.” Het bijzondere is dat dat ook lukt, want je leest erover in het boek
Deuteronomium, en later ook in die geschiedenis van Sodom en Gomorra, en ook in Judas
en ook in 2 Petr. 2 vind je hetzelfde. Dit bevestigt dat niet alleen voor de zondvloed, maar
ook daarna, er gemeenschap is geweest tussen engelen en de dochters der mensen. Ook in
Sodom en Gomorra gaan die gevallen engelen – volgens Judas – ander vlees achterna lopen.
We zien ook dan hetzelfde gebeuren, als wat God deed met de zondvloed, Hij veegde dit
broedsel tussen engelen en de dochter der mensen weg. Dat deed Hij ook met Sodom en
Gomorra, daarover kwam ook dat oordeel. Later in het land Kanaän, vond dat ook oordeel
van God weer plaats. We zien dan dat Israël opdracht kreeg, om de nazaten daarvan, de
Kanaänietische volken, met nadruk de Refaïeten, de kinderen van Enak, totaal uit te roeien.
Dit is een uitroeien wat Israël moest doen en dat ging heel ver. Ze moesten echt alles
uitroeien, tot de baby’s in de wieg toe.
Waarom zo hard, denkt u misschien. Maar als je bedenkt dat dit nakomelingen waren van
die Enaks kinderen, dan begrijpen we Gods oordeel. Ook de 10 verspieders zagen die grote
reuzen, en waren er bang voor. Tot in de tijd van David waren er nog nazaten uit het
nageslacht van de Refaïeten. David moest het nog opnemen tegen de reus Goliath, die een
nazaat was van deze Enakskinderen.
Zij zeiden: “Laten wij ons een naam maken”. Daar verlangde de mens weer naar. Ze wisten
natuurlijk hoe de toestand voor de zondvloed was geweest. Het was dus dat het geslacht,
wat uit het geslacht van Noach ’s drie zonen voortkwam, wat weer ging terug verlangen
naar de tijd van vóór de zondvloed. Nimrod samen met zijn vader zetten zich daarvoor in,
en zij bouwden Babel en ook die toren, om een verbintenis te hebben tussen hemel en aarde.
Men geloofde daarin de verlossing van de mens te vinden.
In onze tijd gaat de mensheid zich ook meer en meer daarop richten. Dat zie je terug in
allerlei sience-fictions films, die ons veelvuldig worden gepresenteerd. Ook in allerlei
tekenfilms worden de kinderen ermee geïndoctrineerd, en ook wanneer de aliens zich ineens
aan ons voordoen, dan worden die dingen door de mens met open armen ontvangen. Als
men dan ook nog gemeenschap met dergelijke wezens kan hebben, zal de mens bereid zijn,
om daar ook echt mee te experimenteren. Men zal dat zien als escape om onder de vloek
van de zonde, de dood uit te komen en zo eeuwig leven te beërven.
Als God dit alles aanziet, dan zegt Hij in Gen 11:6:
 “En de Here zeide: Zie, het is één volk en zij allen hebben één taal. Dit is het begin
van hun streven; nu zal niets van wat zij denken te doen voor hen onuitvoerbaar
zijn.”
Dit alles is rebellie tegen God, en is niet de weg die God geeft om te gaan, maar een eigen
verlossing zoeken. Als de mens samenspant met het rijk der duisternis, dan zegt de Heere in
dit Bijbelgedeelte: “Dan zal niets van wat zij denken te doen onuitvoerbaar zijn.” Maar dat
is niet de wens van God. Daarom heeft God hun spraak verward. Daarom stak God een
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spaak in het wiel van het rijk der duisternis. De grote vertegenwoordiger was Nimrod en
Kus verwekte Nimrod dit was de eerste machthebber, en let op wat er dan in de grondtekst
staat: dit was de eerste “Gibor” op de aarde.
Nimrod was dus zo’n “gibor”, zo’n machtige, zo’n man van naam, een beroemde, die ook
na de zondvloed hier zich voordoet. Hij is dus na de zondvloed verwekt.
In Gen 10:7 lezen we in het geslachtsregister over de zonen van Kus. Er staan vijf zonen
van Kus vermeld, daar staat Nimrod niet bij. In Gen 10:7 b wordt dan vermeld over het
nageslacht van één van de zonen van Kus, namelijk Rama. En dan begint Gen 10:8 weer
met Kus:
 “En Kus verwekte Nimrod; deze was de eerste machthebber op de aarde; 9 hij was
een geweldig jager voor het aangezicht des Heren; daarom zegt men: Een geweldig
jager voor het aangezicht des Heren als Nimrod.
Bijzonder dat Nimrod zo speciaal wordt genoemd in een afzonderlijke vermelding, naast de
andere geboorten van Kus in vers 7. Dat duid ongetwijfeld op de ongewone aard van
Nimrods geboorte. Die geboorte van Nimrod is in de ongewijde geschiedenis in nevelen
gehuld, dat is een mysterie, een Babylonisch mysterie. Nimrod is verbonden met de leugen
van Babel en heeft samen met zijn vrouw er inhoud aan gegeven.
Gods antwoord op de stad Babel is in de Bijbel: Salem, het latere Jeruzalem, waar we in
Genesis 14 over lezen. Een groot deel van de Bijbelse profetie in deze aioon, gaat over deze
twee steden. Aan de ene kant Jeruzalem en daar recht tegenover Babel. Die twee steden zie
je in de Bijbel steeds terug in deze tegenwoordige aioon. Ook in deze tegenwoordige aioon
– die loopt van de zondvloed tot de wederkomst van Christus – wordt het grootste deel van
de Bijbel geschreven. Het begint met Gen.10 na de zondvloed in Gen.11 en deze “boze
eeuw” eindigt in het boek Openbaring 17 en 18 met Babylon.
Er was iemand, een dominee Hislop, een protestantse predikant die het boek “De twee
Babylons” schreef, en gelukkig is dit boek ook vertaald in het Nederlands in 1998. Deze
dominee schreef dit boek in 1916. Het verscheen op het eind van zijn leven, toen hij een
studie had gemaakt van de wereldgodsdiensten. Deze man heeft laten zien, hoe alle
godsdiensten in deze aioon terug te voeren zijn op Babel. Hij laat zien hoe in Babel door
Nimrod, samen met zijn vrouw de leugen ontworpen werd, hoe het een soort geheimenis
werd, de mysteriën van Babylon, en hoe de mensen door de spraakverwarring elkaar niet
meer verstonden en al die volken uiteen gegaan zijn over heel deze wereld. Ieder volk nam
deze Babylonische mysteriën en hun eigen taal mee.
Vandaar dat zowel de vrouw van Nimrod, Semiramis als Nimrod zelf, als twee goden in
allerlei godsdiensten continu terugkomen. Ze kwamen steeds terug onder andere namen. Ga
je echter die namen van die goden, die men over heel de wereld kent, vertalen en kijken naar
de betekenis daarvan, dan kom je steeds op het hetzelfde terecht. Dat heeft deze protestantse
dominee Hislop, heel duidelijk laten zien. Zijn boek is ook één grote aanhaling van allerlei
geschriften uit de oudheid, met allerlei wetenschappelijke onderzoeken in zijn tijd. Hij
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onderbouwt dus continu alles wat hij aantoont. Het prachtige wat hij laat zien, is dat Nimrod
samen met zijn vrouw, de beloftes stalen van Gen.3:15:
 “En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad;
dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen.”
Daar keken Adam en Eva al naar uit, toen zij uit het paradijs verdreven waren. Daar keek
ook heel de mensheid naar uit. Dit is de beroemde profetie over de komst van het vrouwen
zaad. Wat deed nu Nimrod, hij stal de belofte en paste dit toe op zichzelf. Hislop laat zien,
dat uit de oudheid, uit de ongewijde geschiedenis terug te herleiden is, dat Nimrod zijn rijk
geweldig uitbreidde, een geweldig jager werd, dat hij de oorlog ontwierp, waardoor hij een
geweldige machthebber op de aarde werd, en een koninkrijk op aarde stichtte. Maar dat het
Sem was, die een directe confrontatie met deze Nimrod won.
Sem is de vader van de Semieten en Sem heeft zich verzet. Van Sem is bekend uit de
oudheid, dat hij het was die namens God sprak. Deze man werd ook na de zondvloed
geweldig oud, terwijl zijn nakomelingen dat niet werden. Hij leefde nog zo’n 501 jaar na de
zondvloed. Na hem waren er totaal zeven generaties die hij overleefde. Je moet je dat eens
voorstellen, zijn eigen kinderen die hij verwekte en de kinderen daar weer na die werden 70,
80 jaar oud. De mensen na de zondvloed werden niet zo oud meer, de leeftijden liepen
terug. Sem was dus een krachtig getuige, die het eigenlijk overnam van zijn vader Noach.
Hij was ook een man die wandelde met God. Hij was de spreker die met gezag optrad, want
hij was van voor de zondvloed.
Sem maakte de nazaten van Cham dus ook mee, daaruit zijn o.a. de negers voort gekomen.
Het is ook bijzonder wanneer je gaat kijken welke god ze soms onder de volkeren in de
landen aanbaden, terwijl die volkeren nog nooit een neger hebben gezien. Toch zie je dan
vaak, dat een god eruit zag als een neger. Dat hebben ze meegenomen vanuit de
spraakverwarring van Babel. Ze aanbaden in feite die neger-god. Als je dan terug gaat
zoeken wie die neger-god is, dan is dat steeds de figuur van Nimrod. Nimrod die zo
rebelleerde tegen God, en die liet zien, dat men helemaal niet meer voor God bang hoefde te
zijn. Die daardoor probeerde aan te tonen, door zijn orgieën te organiseren, waarmee hij
a.h.w. daarmee de mens opriep om God te tarten. Je kon van alle mogelijke gekke
uitspattingen doen, en dan bemerken dat de hemel helemaal niets doet. Ja, God had een
verbond gesloten met Noach en inderdaad er kwam geen zondvloed.
Nimrod was de zoon van Kus, welke naam in het Hebreeuws “Bar-Kus” betekent. Wanneer
je “Bar-Kus” samenvoegt, dan kom je op de naam “Bachus”. Die Bachus kennen veel
mensen als de Griekse “god van de wijn”. Deze Bachus, deze Nimrod, die probeerde zo de
mens te verleiden om niet meer op God en op alles wat die Sem verkondigde, te vertrouwen.
Hij leidde de mensheid dus weg van geloof in God, om God zo te tarten. Hij was een heel
belangrijk man, maar wat het belangrijkste was, dat hij zijn vrouw ontwikkelde tot een
afgodisch systeem. Met nadruk zijn vrouw, die eigende zich op een gegeven moment die
belofte van het vrouwenzaad toe (Gen.3:15). Dat vrouwenzaad was het nageslacht van Eva,
waaruit uiteindelijk de Messias geboren zou worden. Die Semiramis eigende zich die
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belofte toe, en verkondigde dat die belofte in haar man bewerkstelligd was, dat haar man
dus dat beloofde vrouwenzaad was.
Hoe kwam dat? In de ongewijde geschiedenis laat Hislop, op een prachtige wijze zien, dat
Sem op een gegeven ogenblik, in Egypte met de rechters van Egypte, 72 in totaal, dat aantal
is heel bijzonder, denk maar aan Israël met 70 oudsten samen met Mozes en Aäron ook 72,
dat Sem met 72 rechters deze Nimrod tot de orde heeft geroepen en deze Nimrod
veroordeeld heeft en de doodstraf heeft gegeven.
Die doodstraf bestond uit het uiteen rukken van deze Nimrod in allerlei brokstukken en die
brokstukken die werden over de hele wereld verspreid, met de boodschap: “Als je Nimrod
hierin navolgt, dan zal hetzelfde je overkomen, namelijk door God de Heere.” Dit is een
krachtig optreden van Sem. Het gevolg onder de heidenwereld was, dat men deze grote
voorvechter voor de mensheid en de vrijheid van de mens zeer beweende, want men dacht
vrij te zijn van Gods oordelen.
Deze Nimrod kwam op een gruwelijke wijze tot zijn einde. Zo is ook Bachus tot een einde
gekomen in al die verhalen van de Grieken en onder de Romeinen en in de Babylonische
mythologie. Deze verhalen komen ook voor onder allerlei namen, zoals de naam Adonis.
Want Adonis is afgeleid van het woord “adonai”, dat betekent in het Hebreeuws “Heere”.
Wie is de Griekse Adonis ? Dat is ook “de here”, die is weer steeds terug te voeren op deze
Nimrod. Deze Nimrod werd ook door de hele heidense wereld betreurd. Dat werd in de
Babylonische rite door de vrouw van Nimrod opgenomen, dat hij beweend werd. Zo is ook
zijn naam Bachus, wat ook betekent; de beweende. Dat zit ook vast aan de naam Adonis, dat
is steeds terug te voeren op die namen, die onder verschillende volkeren vertaald werd, in
een eigen taal.
Zo ken je ook de vastentijd, die daar uit voortgekomen is en die wordt in onze tijd ook nog
gevierd. De hele vastentijd zit vast aan het betreuren van het feit dat Nimrod aan zijn einde
kwam, door het optreden van Sem. Dat laat Hislop allemaal zien, hij laat zien hoe het
geheimenis van Babylon is doorgedrongen in alle wereld godsdiensten en terug te voeren is
op de god Chrisna, Visna zowel bij boeddhisten als hindoeïsten, maar ook doorgedrongen is
in de kerk, en in het christendom.
Alle gebruiken die je vindt in de katholieke kerk als de algemene kerk en ook in alle
orthodoxe kerken. Alle gebruiken die er zijn in wierook en kaarsen, het hebben van nonnen
en monniken met al hun taken. Dat alles is terug te voeren van wat Babel ontwierp, dat met
nadruk de vrouw van Nimrod, Semiramis dit ontwierp, nadat haar man Nimrod door Sem
was overwonnen.
In de ongewijde geschiedenis – die is groot – dan zie hoe overweldigend de bewijsvoering
is. Ook als je dat boek van Hislop “De twee Babylons” leest ontdek je deze bijzondere
dingen. Het is jammer dat de hedendaagse mens daar geen kennis van heeft en ook de
hedendaagse christen dat blijkbaar links laat liggen.
Wel jammer, maar als u daar meer van wilt weten, bestel dan dit boek (de twee Babylons),
je leest het gewoon in het Nederlands. Dan gaan je ogen open voor heel wat z.g. christelijke
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feestdagen, die niets met het christendom te maken hebben. Niets met Christus te maken
hebben, maar alles met Babel te maken hebben.
Wat uiteindelijk naar boven komt, als we ons richten hier op Gen. 10 en 11, dan vinden we
dat begin van Nimrods koninkrijk Babel. En wanneer je Babel volgt door de Bijbel heen,
helemaal tot aan het eind in Openb.17 en 18, dan ontdekken we dat ons in feite wordt
geopenbaard dat Babel terugkomt.
De bedoeling van Gods tegenstander is dat de mensheid er dus op een gegeven ogenblik
achter komt, dat uiteindelijk alles aan elkaar verwant is. Dat we daardoor naar elkaar toe
moeten groeien, dat die wereld godsdiensten met elkaar te maken hebben, dat we
uiteindelijk één god dienen. Alleen – en daar is men vaak blind voor – die god die de
wereldgodsdiensten op de voorgrond stellen, dat is Nimrod, de geweldige jager, die gekant
is tegen het aangezicht van God, de Schepper van hemel en aarde.
Daarbij gebruikt satan de vrouw van Nimrod, Semiramis, die als de Diana van Efeze, als de
Venus, als de Afrodite enz., die ooit in het verleden is afgebeeld, en die zelfs doorgedrongen
is in de christelijke kerk als de Madonna met haar kind op de arm.
Dat alles is ontworpen door Semiramis, die beweerde, dat nadat Nimrod zo gruwelijk aan
zijn einde was gekomen – zoals boven omschreven – dat Nimrod zichzelf verwekte na zijn
dood bij zij eigen vrouw. Semiramis kreeg een zoon, en dat was Nimrod, de geïncarneerde
Nimrod. Deze zoon, zei ze, dat is het vrouwenzaad van Gen.3:15, men verwachtte de
bevrijding dan ook van die zoon.
In de toekomst, aan het einde van deze tegenwoordige aioon, zal er iemand zijn, die naar
voren zal treden, als die Babylonische afgoderij tot zijn hoogte punt komt. Er zal iemand
zijn, de mens der wetteloosheid, die eist dat ook voor zichzelf op. Je zult zien dat dat
Babylonische systeem in de toekomst, net als de herbouw van Babel plaats vindt, zoals je
leest in Zacharia 5.
Zo zal ook de hele herbouw van dat afgodische systeem, dat nu nog een geheimenis is, tot
ontwikkeling komen in de eindtijd en zal door de mens worden gehuldigd.
Dit verwacht de mens, het is de leugen vermengt met de waarheid, daardoor ziet de mens de
waarheid niet meer, omdat de waarheid verhuld wordt door de leugen.
Dit is de situatie, die we hier in Gen.10 en 11 geopenbaard krijgen. Het komt tot zijn
vervulling in het laatst der dagen. Het is teveel wat Hislop heeft geschreven, om dat in het
kort te behandelen. We zien dus dat uiteindelijk, dat Babel niet overwint, maar dat Babel de
nederlaag lijdt, dat was al in Gen. 11 te zien. Dat is ook de uitkomst van de profetieën uit;
Jes. 13, Jer. 50,51 en Openb. 17 en18:
 “Wee, wee, gij grote stad, Babylon, gij sterke stad, want in een uur is uw oordeel
gekomen.” vs.10
 “En een sterke engel nam een steen op als een grote molensteen en wierp hem in de
zee, zeggende: Zo zal Babylon met geweld geworpen worden, de grote stad, en zij
zal nooit meer gevonden worden.” vs.21
Samengesteld door Wieb Rodenhuis naar een Bijbelstudie van Denijs van Zuijlekom
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